
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 1/2022 ze schůze Rady obce 

konané dne 3. 1. 2022 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 5 členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

  
 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

1/1 Faktury 

 

 

1/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila:  

a) proplacení faktury č. 22001 za konzultace dle smlouvy za 12/2021 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 21.240,- Kč, 

b) proplacení faktury č. 2021-00133 za provedené zahradnické práce za měsíc prosinec 2021 

společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 23.038,40 Kč včetně DPH, 

c) proplacení faktury č. 2021024 za dodávku a výsadbu rostlin u kulturního domu a obecního 

domu v roce 2020 a 2021 a následnou péči během vegetačního období firmě Jiří Matyska, 

Praha 9 ve výši 44.788,00 Kč bez DPH, 

d) proplacení faktury č. 2021025 za dodávku a výsadbu dřevin v obci a následnou péči firmě 

Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 42.405,00 Kč bez DPH, 

e) proplacení faktury č. 2021234 za terénní práce v objektu ZŠ Radonice společnosti 

FYTOMAX s.r.o., Praha 9 ve výši 214.917,78 Kč včetně DPH, 

f) proplacení faktury č. 2021022 za zahradnické práce při rekonstrukci trávníku školní zahrady 

po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona Růžičková, zahradnické služby, 

Mšeno ve výši 49.981,75 Kč bez DPH, 



g) proplacení faktury č. 2021023 za zahradnické práce při realizaci trvalkových výsadeb školní 

zahrady po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona Růžičková, zahradnické 

služby, Mšeno ve výši 49.097,00 Kč bez DPH, 

h) proplacení faktury č. 2021024 za provedení odborných stavebně technických prací při 

realizaci školní zahrady po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona Růžičková, 

zahradnické služby, Mšeno ve výši 49.424,00 Kč bez DPH, 

i) proplacení faktury č. 22389 za zpracování účetní agendy za listopad 2021 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH, 

j) proplacení faktury č. 4 za provedené práce na opravě hydroizolací v Obecním domě 

Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 540.980,- Kč. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 1/2022 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 1. 2022 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A. Schvaluje: 

Bod 1/1 a) 

- proplacení faktury č. 22001 za konzultace dle smlouvy za 12/2021 Ing. Petru Chmelovi, 

Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 21.240,- Kč.   

Bod 1/1 b) 

- proplacení faktury č. 2021-00133 za provedené zahradnické práce za měsíc prosinec 

2021 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 23.038,40 Kč včetně DPH.   

Bod 1/1 c) 

- proplacení faktury č. 2021024 za dodávku a výsadbu rostlin u kulturního domu a 

obecního domu v roce 2020 a 2021 a následnou péči během vegetačního období firmě 

Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 44.788,00 Kč bez DPH.   

Bod 1/1 d) 

- proplacení faktury č. 2021025 za dodávku a výsadbu dřevin v obci a následnou péči 

firmě Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 42.405,00 Kč bez DPH.   

Bod 1/1 e) 

- proplacení faktury č. 2021234 za terénní práce v objektu ZŠ Radonice společnosti 

FYTOMAX s.r.o., Praha 9 ve výši 214.917,78 Kč včetně DPH.   

Bod 1/1 f) 

- proplacení faktury č. 2021022 za zahradnické práce při rekonstrukci trávníku školní 

zahrady po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona Růžičková, zahradnické 

služby, Mšeno ve výši 49.981,75 Kč bez DPH.   

Bod 1/1 g) 

- proplacení faktury č. 2021023 za zahradnické práce při realizaci trvalkových výsadeb 

školní zahrady po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona Růžičková, 

zahradnické služby, Mšeno ve výši 49.097,00 Kč bez DPH.   

Bod 1/1 h) 

- proplacení faktury č. 2021024 za provedení odborných stavebně technických prací při 

realizaci školní zahrady po stavbě nového pavilonu ZŠ Radonice firmě Simona 

Růžičková, zahradnické služby, Mšeno ve výši 49.424,00 Kč bez DPH.   

Bod 1/1 i) 

- proplacení faktury č. 22389 za zpracování účetní agendy za listopad 2021 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.   

Bod 1/1 j) 

- proplacení faktury č. 4 za provedené práce na opravě hydroizolací v Obecním domě 

Radonice společnosti MEGA Stavby s.r.o., Praha 4 ve výši 540.980,- Kč.   

 

 

 

 

                                 

                  ….…………….…………………… 

                       Ing. Stanislav Němec, MBA 

                            starosta obce     


